
Taśmy modularne dla zakładów spożywczych 
bezpieczne dla człowieka i natury

– Podczas jednej z konferencji branżowych dla 
branży przetwórstwa owocowo-warzywnego 
zainteresowało mnie stoisko Pana firmy 
Modernplast i jej oferta dla zakładów spożyw-
czych. Proszę zatem o przedstawienie firmy 
i profilu jej działalności.
– Modernplast to polska firma, która produkuje 

wysokiej jakości taśmy modularne jako element 
przenośników. W naszej ofercie znajdują się 
także: łańcuchy transportowe, siatki druciane 
transportujące, a także wszelkiego rodzaju kom-
ponenty do przenośników. Naszym głównym 
produktem pozostają taśmy modularne, które 
pracują w najtrudniejszych warunkach. Ich 
jakość i niezawodność jest uznana nie tylko 
wśród polskich, ale również europejskich odbior-
ców. Dbamy o to, aby nasi klienci byli zadowo-
leni z naszych taśm, dlatego stosujemy do ich 
produkcji najnowocześniejsze technologie. Nasze produkty charak-
teryzują się nie tylko wysoką jakością, ale również posiadają wszelkie 
niezbędne atesty do kontaktu z żywnością.

Nasze taśmy gwarantują długą żywotność eksploatacyjną 
i zapewniają znakomitą wydajność w wielu dziedzinach zastosowa-
nia, są to: pasteryzatory, tunele chłodnicze, blanszowniki, transport 
ryb, mięsa, drobiu, warzyw, wypieków wszelkiego rodzaju, opakowań 
kartonowych – wymieniam tylko niektóre przykłady zastosowania 
tych taśm.

Nasza firma, chcąc spełnić wymagania klientów, świadczy wszel-
ką potrzebną pomoc inżynierską. Wykorzystujemy wieloletnie 
doświadczenie w celu umiejętnego dobrania rodzaju taśmy do indy-
widualnych potrzeb klienta. Kładziemy przy tym nacisk na bezawa-
ryjność całego systemu transportu opartego na zastosowaniu taśm 
modularnych.

Firmę Modernplast tworzy młody 
zespół nieprzeciętnych ludzi. Wsparcie 
inżynierów, szybka i profesjonalna 
obsługa biura, opieka przedstawicieli 
handlowych, a przy tym krótkie terminy 
realizacji oraz konkurencyjne ceny 
naszych produktów, pozwalają nam 
być dobrym partnerem i wsparciem dla 
utrzymania ruchu w zakładach przemy-
słu spożywczego. Chciałbym przy tym 
zaznaczyć, że świadczymy całodobowy 
serwis montażu taśm modularnych, 
minimalizując ryzyko występowania 
awarii. Wykonujemy na życzenie klien-
ta audyty w zakładach mięsnych w celu 
optymalizacji pracy taśm modularnych.

– Do których branż adresujecie 
Państwo swą ofertę?

– Nasze taśmy pracują w każdej branży spo-
żywczej, również bardzo często w innych bran-
żach gospodarki narodowej, na przykład przy 
produkcji tektury falistej, czy typu "plaster 
miodu".

W przemyśle spożywczym nasze taśmy 
pracują: w blanszownikach, tunelach chłodni-
czych, myjkach owoców i warzyw, w przeno-
śnikach inspekcyjnych, krajalnicach, glazurow-
nikach, przy dozowaniu i pakowaniu, w detek-
torach metalu, w przenośnikach ociekowych, 
w innych przenośnikach w transporcie techno-
logicznym. Mamy już wiele zrealizowanych 
projektów w zakładach mięsnych w Polsce.

– Na czym polega nowatorstwo rozwiązań, 
które proponujecie? Jakie korzyści mogą 
odnieść firmy dzięki zastosowaniu Państwa 
rozwiązań?

– Posiadamy w ofercie taśmy modularne wyprodukowane na bazie 
w pełni antybakteryjnego tworzywa dopuszczonego do kontaktu 
z żywnością, dlatego nasi klienci stosując nasze taśmy mogą zwięk-
szyć bezpieczeństwo produktu. Po drugie taśmy te są niezwykle 
skuteczne – gwarantują aż 99% skuteczności w walce z bakteriami 
Gram+ i Gram-, takimi jak np. Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, MRSA, Candida albicans, Acinetobacter baumannii. Oprócz 
tego, że w taśmach modularnych brak jest migracji bakteryjnej, to 
nie ma w składzie tworzywa substancji o strukturze w rozmiarach 
nanometrycznych, a także brak jest innych szkodliwych dodatków. 
Brak migracji bakteryjnej tworzywa oraz brak jakichkolwiek cytotok-
sycznych substancji potwierdzają testy zgodne z unijnymi wytyczny-
mi wg symulacji dynamiki molekularnej "ZINC". Uzyskujemy w ten 
sposób całkowitą pewność, że produkt jest bezpieczny dla człowie-
ka i natury. Poza tym tworzywo stosowane w taśmach modularnych 
spełnia warunki regulacji FDA.

– Czy zastosowanie Waszych urządzeń może być zrefundowane 
z funduszy pomocowych?
– Oczywiście, ale fundusze pomocowe obejmują całość wykonanej 
instalacji, w której nasza taśma przenośnikowa modularna lub siat-
kowa stalowa naszej produkcji jest elementem całości, a reszta insta-
lacji jest wykonywana przez inne wyspecjalizowane firmy. My jako 
producent jednego z ważniejszych elementów konstrukcji przeno-
śników (taśma) nie wchodzimy na nową inwestycję bezpośrednio, 
tylko właśnie pośrednio poprzez firmę wykonawczą całej linii pro-
dukcyjnej (m.in. przenośników). Jednak prowadzimy z takimi firma-
mi intensywną współpracę również na takiej zasadzie, że polecamy 
je przy inwestycjach, a one pod daną inwestycję kupują od nas taśmy.
– Mam nadzieję, że Państwa oferta zainteresuje czytelników nasze-
go pisma. Dziękuję za rozmowę.
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